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EVENIMENTE

Întâlnire de lucru cu noii beneficiari privaţi
de fonduri POR, la ADR Sud Muntenia

» Miercuri, 9 august, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat la sediul din Călărași un
seminar de instruire destinat noilor
beneficiari privați de fonduri
nerambursabile POR.

Luna trecută s-au semnat primele contracte
de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional pentru dezvoltarea mediului privat din regiunea Sud Muntenia, cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene alocate în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1
„Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi
și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.
Aceste prime contracte, ce au primit finanțare
pentru sprijinirea microîntreprinderilor, vor fi implementate la nivelul regiunii Sud Muntenia astfel:
șapte în județul Argeș, cinci în județul Prahova, cinci
în județul Dâmbovița, două în județul Călărași și unul în județul Giurgiu. valoarea totală a primelor 20
de cereri de finanțare este de 19.970.005,49 lei, din
care valoarea totală nerambursabilă este de 13.500.496,53
lei, reprezentând fonduri fEDR și de la bugetul de stat.
Beneficiarii proiectelor POR vor realiza diferiwww.adrmuntenia.ro

te activități pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, ce vizează construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, precum și dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online.
Scopul organizării semiarului de instruire a fost
de a informa noii beneficiari privați despre etapele
implementării proiectului, despre regulile privind
identitatea vizuală Regio, ce trebuie să fie respectate în activitățile de informare și publicitate, precum și despre documentele folosite în implementarea contractului (prefinanțare, notificare privind
depunerea cererii de prefinanțare/ rambursare, termen de depunere, documente ce trebuie să însoțească cererile de plată). totodată, beneficiarii de
fonduri Regio au fost informați despre cum trebuie
realizate achizițiile publice în cadrul proiectului‚
principii și reguli, întocmirea documentației de atribuire, precum și despre conformitatea dosarului
achiziției.
În cadrul acestui apel, deschis în perioada 27
iulie 2016 - 4 mai 2017, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 460 de proiecte, prin care aplicanții au solicitat fonduri nerambursabile de peste
324 de milioane de lei. Menționăm că valoarea totală a alocării regionale pentru Prioritatea de investiții 2.1 A - Microîntreprinderi a fost de aproximativ
168 de milioane de lei.
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFOEVENIMENTE
POR 2014 - 2020

Seminar de instruire POR pentru implementarea
proiectului de modernizare
a infrastructurii rutiere din Dâmboviţa

» joi, 10 august, ADR Sud Muntenia,
în calitate de Organism Intermediar POR,
a organizat un seminar de instruire
destinat echipei de implementare a
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de
transport județean, prin modernizarea DJ
720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul
limită de județ Prahova - Moreni - Gura
Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu Niculești - limită județ Ilfov”.

Prin acest contract, semnat la începutul lunii
august, ce are o durată de implementare de 45 de
luni, va crește gradul de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei tEn-t,
prin modernizarea Dj 720, Dj 720B, Dj 711 și Dj 101B,
pe traseul limită de județ Prahova – Moreni – Gura
Ocniței – Răzvad – Ulmi – târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – finta – Bilciurești – Cojasca –
Cornești - Butimanu – niculești – limită județ Ilfov. Cu
ajutorul fondurilor nerambursabile POR vor fi mowww.adrmuntenia.ro

dernizați în total peste 62 de kilometri de drumuri
județene, ce vor deservi peste 180.000 de persoane, asigurându-se astfel accesul la coridoarele tEn-t.
Întâlnirea de lucru, la care au participat reprezentanți ai Consiliului județean Dâmbovița, a avut
ca temă de discuție implementarea corectă a contractului, prin respectarea regulilor de derulare a
activităților prevăzute în proiectul pentru care beneficiarul a solicitat finanțare nerambursabilă prin POR.
Reamintim că prin Prioritatea de investiții 6.1,
regiunii noastre îi sunt alocate fonduri nerambursabile în valoare de peste 125 de milioane de euro.
În cadrul celor două apeluri lansate în cadrul acestei linii de finanțare POR, toate cele șapte județe
ale regiunii Sud Muntenia au depus proiecte pentru
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere
județene, până la termenul limită 13 iulie a.c..
Astfel, cele trei trasee din regiunea noastră propuse pentru finanțare prin POR 2014 – 2020 totalizează peste 330 de kilometri lungime. În acest
sens, cu sprijin financiar POR pot fi realizate lucrări de modernizare și reabilitare a rețelelor de
drumuri județene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua tEn-t.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 10 august s-a lansat versiunea finală
a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente
POR/2017/7/7.1/SUERD/1 din cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”, apel dedicat sprijinirii Strategiei
Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
Ghidul aferent Priorității de investiții 7.1 - Infrastructura de turism – SUERD, aprobat prin ordin
al ministrului dezvoltării regionale, administrației
publice și fondurilor europene, se referă la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare

și de depunere a cererii de finanțare, condiții de
eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea aplicațiilor se face utilizând sistemul electronic MySMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută
o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea cererilor se va face începând cu 11 septembrie 2017,
ora 10:00. Aplicațiile vor putea fi transmise până
în data de 11 ianuarie 2018, ora 10:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi
consultate pe website-ul Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014-2020 > Program >
Axe > Axa 7 – turism > SUERD, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1284/axa-7--turism/, precum și pe site-ul programului - www.inforegio.ro.

S-a modificat Documentul Cadru de Implementare
a Dezvoltării Urbane Durabile aferent Axei prioritare 4 –
Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

joi, 10 august, s-a modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile
aferent Axei prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării
Urbane Durabile”.
Principala modificare se referă la prelungirea
termenului de depunere a Strategiilor Integrate de
Dezvoltare Urbană și a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă până în data de 31 octombrie 2017,
ora 16:00.
forma consolidată a Documentului Cadru de
Implementare a Dezvoltării Urbane poate fi consultată pe website-ul nostru: http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea POR 2014 – 2020 > Program >
Axe > Axa 4 – Dezvoltare urbană, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4-dezvoltare-urbana/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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A fost lansat apelul de proiecte
pentru Prioritatea de investiţii 7.1 –
Infrastructura de turism - SUERD
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În data de 10 august s-a lansat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD),
prevăzute de Aria prioritară 2 – Încurajarea energiilor durabile.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail: regio@mdrap.ro, până în
data de 25 august 2017.
varianta draft a ghidului, precum și anexele aferente acestuia pot fi consultate pe website-ul
Agenției – http://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea
POR 2014-2020 > Program > Axe > Axa 3 – Eficiență
energetică, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_20142020/s1280/axa-3--eficienta-energetica/, precum și
pe site-ul programului – www.inforegio.ro.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 11 august 2017

• Curs Inforeuro august 2017: 4,5580 lei
• Valoare totală este formată din cofinanțare UE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanțare UE (fEDR) la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat (BS), contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanțare UE (fEDR) și cofinanțarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.
• (1) Alocarea apelurilor POR/2017/5/5.1/SUERD/1 și POR/2017/5/5.2/SUERD/1 este la nivelul SUERD.
• (2) Alocarea apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 și P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C este la nivel național.

www.adrmuntenia.ro

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent
Priorităţii de investiţii 3.1 A – Clădiri rezidențiale,
apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD
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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a editat Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă
pentru luna august 2017. Scopul editării acestei publicații este de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea
Sud Muntenia care doresc să realizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt prezentate
oportunitățile de finanțare din programele operaționale și schemele de grant, ce se derulează în prezent în România, precum și oportunitățile din Programul național pentru Dezvoltare Rurală 2014 –
2020, IntERREG v-A și URBACt III. Publicația electronică poate fi accesată pe site-ul Agenției,
www.adrmuntenia.ro, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_august_2017.pdf.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna august 2016
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» Agenția pentru finanțarea
Investițiilor Rurale (AfIR) primește, începând
cu 1 august, cereri pentru finanțarea
proiectelor de investiții în procesarea și
marketingul produselor agricole, în vederea
obținerii de produse neagricole, prin
intermediul Programului național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PnDR 2020).

Astfel, în perioada 1 august – 31 octombrie 2017,
solicitanții de fonduri europene nerambursabile au
la dispoziție 70 milioane de euro pentru proiecte
care se încadrează în aria de finanțare a Schemei
GBER aferente Submăsuri 4.2 – Sprijin pentru procesarea produselor agricole.
„Această Schemă este singura formă de sprijin din PNDR, care oferă finanțare pentru prelucrarea produselor agricole în vederea obținerii de
produse neagricole, adică produse cu valoare adăugată, atât de necesare dezvoltării strategice a sectorului agricol și alimentar românesc. Precizările aduse de noul Ghid în ceea ce privește tipurile de investiții finanțate fac accesarea mai facilă în această sesiune. De exemplu, Ghidul precizează că un proiect poate prevedea investiții în mai multe puncte
de lucru, cu condiția ca acestea să fie situate în cadrul aceleiași regiuni. Un exemplu de debirocratizare a procesului de depunere și evaluare este eliminarea bifelor din secțiunea F a Cererii de finanțare, unde nu se mai verifică decât semnătura și
datarea Declarației pe proprie răspundere. Poate
părea puțin, dar câștigul în ceea ce privește timpul
și fluidizarea evaluării este foarte mare. Totodată, modificările aduse de HG nr. 226 – inclusiv cea
privind depunerea Proiectului Tehnic la momentul
semnării Cererii de finanțare, sunt aplicabile și Schemei GBER”, a declarat Adrian – Ionuț Chesnoiu, Directorul General al AfIR.
Solicitanții eligibili pentru finanțare prin prezenta schemă sunt întreprinderile care realizează
în mediul urban sau rural investiții inițiale pentru
procesarea și marketingul produselor agricole, în
vederea obținerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile prevăzute în
www.adrmuntenia.ro

Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.
Activitățile eligibile pe această linie de finanțare din domeniul industriei alimentare cuprind de
exemplu fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon, fabricarea produselor lactate, fabricarea înghețatei și a altor produse asemănătoare înghețatei, cum este sorbetul,
fabricarea băuturilor – ca de exemplu fabricarea berii artizanale.
Depunerea proiectelor se va realiza online, prin
intermediul modulului de pe portalul AfIR.
Pragul minim este de 15 puncte, iar pragurile
de calitate sunt de 45 de puncte pentru luna august,
30 de puncte pentru luna septembrie și 15 puncte
pentru luna octombrie.
Cu fondurile obținute prin GBER, întreprinderile pot realiza produse noi, cu valoare adăugată,
fără a afecta însă concurența pe piața internă și
comerțul intracomunitar, într-o măsură contrară
interesului comun.
Ajutorul de stat acordat prin PnDR 2014-2020,
în baza GBER (General Block Exemption Regulation
– Regulamentului general de exceptare pe categorii), are ca scop îmbunătățirea nivelului general de
performanță al întreprinderilor, prin creșterea
competitivității.
Alocarea pentru sesiunea 2017, în valoare de
70.000.000 de euro, este împărțită astfel: 49 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea unor
capacități de procesare și comercializare a unor produse agricole și 21 milioane de euro pentru crearea
de noi unități de procesare a produselor agricole.
Intensitatea sprijinului este de până la 1 milion de euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor ce nu presupun investiții care conduc la un
lanț alimentar integrat.
Pentru alte întreprinderi, pentru proiectele ce
nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat, valoarea sprijinului este de 1,5 milioane de euro/proiect.
Pentru forme asociative, precum și pentru investițiile ce conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), valoarea sprijinului
se ridică la 2,5 milioane de euro/proiect.
Sursa: infomuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri europene nerambursabile
pentru proiecte de investiţii prin PNDR
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Rezervaţia de zimbri „Neagra” de la Bucşani

» Rezervația de zimbri „Neagra” de la
Bucșani, cea mai mare din România, este
situată la mai puțin de 80 de kilometri de
București, la 30 de kilometri de târgoviște
și 35 de kilometri față de Ploiești.

În Rezervația „Neagra” sunt 35 de zimbri, ce
trăiesc pe 162 de hectare de pădure. toate animalele au fost botezate cu nume care încep cu „RO”.
Este cea mai mare rezervație de zimbri din România, o parte din exemplare fiind aduse din rezervația de la Hațeg, o parte din Bulgaria și Polonia.
Scopul acestei rezervații a fost unul experimental, de a reaclimatiza acest animal la condițiile de câmpie înaltă și deal.
Zimbrul nu mai poate fi întâlnit în libertate de
prin anii 1700 - 1800, fiind decimat de vânătoarea
necontrolată și defrișările masive.
Exemplarele aflate însă în semi-captivitate se
pare că sunt destul de sensibile la boli, din cauza
www.adrmuntenia.ro

faptului că toate descind dintr-un grup restrâns de
animale. Zimbrii sunt animale masive, impozante,
puternice, care pot atinge la maturitate o greutate
de 800 – 1.000 kg la mascul și 500 - 700 kg la femelă.
Zimbrii sunt animale de longevitate medie, ele
trăind 20 - 25 de ani.
Sursa: zimbrarianeagra.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Dacia va fi produsă şi în Iran.
Renault a semnat cea mai mare tranzacţie
din istoria ţării

9

Argeş

Renault, compania iraniană negin Khodro și
fondul iranian de investiții Industrial Development
and Renovation Organization of Iran (IDRO) vor produce din 2018 cele mai recente versiuni ale brandurilor Symbol și Duster ale producătorului auto.
„60% din acțiunile parteneriatului vor aparține
Renault, iar restul Iranului. Din participația de 40%
a Iranului, 20% sunt ale IDRO și 20% ale sectorului
privat (Negin Khodro)”, a afirmat președintele IDRO,

Mansour Moazzami. Acordul prevede și înființarea
unui centru de inginerie și vânzări în Iran. Moazzami a adăugat că Renault va fi obligat să exporte 30%
din producție, ce include mașini și componente auto, iar acordul include și o a doua etapă, care încă nu
a fost finalizată, și se referă la producția de mașini
în Iran din 2019.
Producția totală de mașini a Iranului ar urma
să ajungă la 2 milioane de unități până în 2020, de
la 1,2 milioane în 2016. În primul semestru din 2017,
vânzările Renault în Iran au urcat cu 100,3%, la
68.365 de vehicule, în timp ce cota de piață a producătorului auto francez a urcat la 9,8%, în urma
succesului modelelor tondar și Sandero.
Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul
1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a
devenit un jucător de notorietate pe piața auto europeană.
Sursa: proarges.ro

Proiectul pentru creşterea
eficienţei energetice la Spitalul Judeţean Călăraşi
a mai făcut un pas spre aprobare
Călăraşi

La începutul acestei luni a fost admis, după verificarea administrativă și a eligibilității, proiectul
Consiliului județean Călărași pentru creșterea eficienței energetice la Corpurile A, B, C și D ale Spitalului județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței energetice la corpurile anterior
menționate prin punerea la dispoziția populației a
unei infrastructurii moderne și prietenoase cu mediul înconjurător, prin utilizarea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice.
Proiectul este depus în cadrul POR/97/3/1/,
asistența financiară nerambursabilă solicitată fiind
în valoare de 6.456.362,19 lei.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: observatorcl.info

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Grupul Renault a semnat un contract
cu Iranul pentru a produce anual peste
150.000 de mașini în această țară, cea mai
mare tranzacție auto din istoria statului din
Orientul Mijlociu. valoarea acordului,
semnat după zece luni de negocieri, este de
660 de milioane de euro.

Info Regional Sud Muntenia
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Noi propuneri de investiţii
pentru modernizarea municipiului Târgovişte

Dâmboviţa

Giurgiu

și cheltuieli al municipiului târgoviște pe anul 2017.
În deschiderea reuniunii de lucru, primarul
târgoviștei, Cristian Stan, a prezentat și un bilanț
la un an de la deschiderea Complexului turistic de
natație, declarând următoarele: „Investiția încet,
încet a început să prindă foarte bine nu numai la
târgovișteni, dar și la foarte mulți alți beneficiari.
De la concursuri de natație, la petreceri pentru copii
în principal, competiții de baschet, de fotbal, Complexul Turistic de Natație reprezintă un centru de
interes în momentul de față. (...) Pe anul 2017 se
vede un trend ascendent și avem în ultima lună, iulie, un număr de 27.459 de clienți”, a subliniat primarul Cristian Stan, adăugând că intenționează o
extindere, pentru a oferi mai multe servicii la Complexul turistic de natație.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

Programul PNDL 2 alocă judeţului Giurgiu
circa 800 milioane de lei

Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor ce primesc finanțare prin programul PnDL 2, listă care, pentru județul Giurgiu, cuprinde 191 de proiecte. Este vorba despre proiecte ce vizează reabilitări de drumuri, modernizări și asfaltări, dotări ale
școlilor și grădinițelor, lucrări de modernizare a dispensarelor medicale și realizarea sistemelor de apă
și canalizare. Suma totală a acestor proiecte ce revine
județului Giurgiu este de peste 780 de milioane de lei.
În legătură cu acest subiect recent, președintele Cj Giurgiu, Marian Mina, a declarat într-o conferință de presă: „Mă bucur de faptul că ne-am
mai onorat o promisiune pe care am făcut-o giurgiuvenilor, aceea de a aduce bani în vederea dezvoltării județului Giurgiu”. Președintele Cj a mai
spus că Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor ce vor intra la finanțare, iar județul Giurgiu are aprobat un număr de 191 de proiecte, în
valoare de peste 783 de milioane de lei, reprezentând investiții de aducțiune de apă, de canalizare,
reparații drumuri, pentru școli și grădinițe.
www.adrmuntenia.ro

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul Local Municipal târgoviște a votat, în
data de 7 august a. c., în ședință extraordinară, în
unanimitate, nouă hotărâri privind proiecte de modernizare a municipiului târgoviște. Hotărârile adoptate au avut ca principal obiectiv, pe lângă avizarea unor indicatori tehnico-economici pentru amenajări de locuri de joacă pentru copii pe diferite
amplasamente din municipiu, aprobarea documentației la lucrări de investiții și indicatori tehnicoeconomici pentru proiecte: reparații capitale la
străzi din târgoviște pachetul I, reabilitare drumuri de interes local în municipiul târgoviște - Cartier Priseaca etapa a II-a, reactualizare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și
a indicatorilor tehnco-economici la obiectivul „Extindere Grădinița Nr. 9 Târgoviște” (P+1 - rest de
executat), dar și rectificarea Bugetului de venituri
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Ialomiţa

Festivalul Naţional de Folclor
„Doina Bărăganului”, ediţia a III-a

pentru viața culturală a județului Ialomița are ca
scop descoperirea și promovarea celor mai valoroși
interpreți de muzică populară, stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor folclorice autentice, valorificarea comorilor cântecului și portului popular românesc și introducerea sa
în circuitul valorilor spirituale. Spectacolele au avut loc la Grădina de vară Amara.

Sursa: independentonline.ro

Fonduri nerambursabile
pentru derularea de proiecte educaţionale în Ploieşti
Prahova

fundația Comunitară Prahova
oferă finanțări nerambursabile în
valoare totală de 63.500 de lei
pentru proiecte educaționale desfășurate la Ploiești, care să stimuleze pasiunea pentru științe în rândul elevilor din clasele v – XII.
fiecare proiect selectat poate
obține o finanțare de minimum
1.000 de lei și maximum 12.000 de
lei, iar cei interesați să deruleze
astfel de proiecte au posibilitatea
să beneficieze și de instruire și consultanță pentru redactarea și punerea în practică a acestora. Activitățile se vor desfășura în perioada
septembrie 2017 – ianuarie 2018, în
municipiul Ploiești. La „Fondul Științescu” pot
aplica: organizații non-guvernamentale (inclusiv
asociații studențești, asociații de părinți, asociații
ale școlii), unitățile de învățământ, grupuri de inițiativă: profesor, elev, licean, student, masterand,
doctorand, muzeograf, bibliotecar, cercetător, inventator, angajat într-o companie, freelancer sau
pur și simplu un părinte cu o idee despre cum poate fi transmisă elevilor pasiunea pentru științe. Pe
site-ul www.prahova.stiintescu.ro sunt postate calendarul programului, ghidul aplicantului, formularul de înscriere, care se completează pe pagina
web, și formularul de buget. Cei interesați trebuie
www.adrmuntenia.ro

să completeze documentele până în data de 31 august 2017. Programul este susținut de RomanianAmerican foundation și în alte zone din țară: București, Sibiu, Iași, Cluj, Brașov, Bacău, ţara făgărașului, Oradea, Mureș, Odorheiu Secuiesc și Galați,
prin competiții similare de proiecte, desfășurate
de fundațiile comunitare locale.
„Fondul Științescu” este implementat în județul Prahova de fundația Comunitară Prahova, în
parteneriat cu Romanian-American foundation și
federația fundațiilor Comunitare din România, cu
sprijinul Bocris și Artsani.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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În organizarea Consiliului județean Ialomița, a
Centrului județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii tradiționale Ialomița, a Consiliului Local
Amara, a Consiliului Local Slobozia, a Direcției Municipale pentru Cultură, Învățământ, Sport și tineret Slobozia, în parteneriat cu tvR Craiova, s-a desfășurat la
Amara, în perioada 10 - 11 august, cea de-a III-a ediție a festivalului național de folclor „Doina Bărăganului”.
Acest eveniment artistic deosebit de important
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Colegiul Naţional „Anastasescu”,
beneficiar al proiectului „Carieră Europeană
în IT”, prin programul Erasmus +

Teleorman

» În urma concursului de selecție
organizat de Agenția națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul
Educației și formării Profesionale
(AnPCDEfP) în cadrul Apelului general și
național la propuneri de proiecte 2017,
proiectul depus de Colegiul național
„Anastasescu” din Roșiorii de vede, cu
titlul „Carieră Europeană în IT”, a fost
aprobat și va fi finanțat prin programul
Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Proiecte de
mobilitate, domeniul Formare
Profesională.

Erasmus+ oferă oportunități pentru elevii din
învățământul vocațional (școli profesionale, licee
și școli postliceale) și pentru ucenici de a se forma
profesional și/sau de a dobândi experiență la locul
de muncă, care să le permită totodată dezvoltarea
de noi abilități și competențe de comunicare într-o
www.adrmuntenia.ro

limbă străină.
Proiectul „Carieră Europeană în IT” se adresează unui număr de 30 de elevi de la Cn „Anastasescu”, clasele X - XI, specializarea Matematică Informatică, în vederea completării pregătirii teoretice în domeniul It, cu o dimensiune practic-aplicativă, printr-o formare inițială de calitate în companii de profil din Spania.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 iunie 2017 –
31 octombrie 2018 și este finanțat integral din fonduri UE, cu un grant în valoare de 64. 740 de euro.
Activitățile proiectului sunt structurate în 2
fluxuri, constând într-un plasament în firme spaniole de It din orașul Granada: Informatica Cano
Granada S.L., Alcon & Squembri, Sistemas de Informacion y Proteccion de Datos, pe tema „Grafică și
web design”.
Partenerul colegiului în acest proiect este EUROPROYECtOS ERASMUS PLUS, o companie spaniolă de formare cu o experiență de peste 20 de ani
în cadrul proiectelor de mobilitate.
Sursa: liberinteleorman.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Pro Argeș / 9 august 2017

fonduri-structurale.ro / 8 august 2017

Dâmbovița / 7 august 2017

REVISTA PRESEI

Radio voces Campi / 9 august 2017
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeș, sediul Consiliului județean Argeș: Piața
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. Iv, cam.
90, 100 și 101, mun. târgoviște, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre activitățile derulate de către
Agenție și de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și fondurilor Europene, în vederea promovării
Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai importante evenimente
organizate de acestea în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - șef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Şerban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 14 august 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care
dumneavoastră le desfășurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și fondurilor Europene, reprezentanților mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

